Šajā dokumentā jums sniegta galvenā informācija par šo ieguldījuma produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Pamatinformācija ir jāsniedz
saskaņā ar likumdošanu, lai palīdzētu jums izprast šā fonda būtību un kādi ir ieguldīšanas riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un
palīdzētu jums salīdzināt to ar citiem produktiem.
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Jūs plānojat iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

Kas ir šis produkts?
Veids

Šis produkts ir biržā tirgots produkts (bezprocentu pastāvīgs, pilnībā nodrošināts parāda
instruments).

Emitētie ETP ir ar kapitālu nesaistīti vērtspapīri, kas atkārto aktīvi pārvaldītu digitālo aktīvu

Uzdevumi

ieguldījumu stratēģiju, atskaitot komisijas maksu. Tiem nav procentu un nav aizsargāti ar
pamatsummu. ETP vērtība būs atkarīga no aktīvi pārvaldīta digitālo aktīvu portfeļa rezultātiem.
Rezultāti norādīti Šveices frankos (CHF).
Šis produkts ir paredzēts privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem Šveicē un Eiropā

Paredzētais investors

(tirdzniecībai izvēlētās valstis), kuras ir gatavas uzņemties relatīvi augstu sava sākotnējā kapitāla
zaudējumu risku, lai iegūtu lielāku potenciālo ieguvumu, un kuri plāno ieguldīt uz vismaz diviem
gadiem. Tas ir izveidots kā daļa no ieguldījumu portfeļa un ieguldītājiem nav ieteicams ieguldīt šajā
produktā vairāk nekā viņi ir gatavi pilnībā zaudēt.

Atmaksas termiņš

Šis produkts ir beztermiņa. Tomēr Emitents patur tiesības izbeigt un izpirkt produktu pēc Emitenta
paša ieskatiem, kā arī noteiktos gadījumos, katrā gadījumā bez turpmākas ieguldītāju iepriekšējas
piekrišanas, publicējot paziņojumu par darbības izbeigšanu (norādot izpirkšanas datumu) saskaņā ar
Vispārīgajiem noteikumiem.

Kādi ir riski un ko es varu saņemt?
produkts var zaudēt naudu saistībā ar kustībām tirgos vai tirgus

Riska un peļņas profils

notikumiem, vai tāpēc, ka mēs nespēsim jums samaksāt. Mēs esam
klasificējuši šo produktu kā septīto no septiņiem līmeņiem, kas ir
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Zemāks risks
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Augstāks risks

Riska indikators pieņem, ka jūs paturat produktu 2 gadus.
Patiesais risks var ievērojami atšķirties, ja jūs izlemjat izpirkt
agrīnā stadijā un varat iegūt mazāk.
Risku kopsavilkuma rādītājs ir ceļvedis par šā produkta riska
līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik tas
ir iespējams, ka

“augstākā” riska klase. Tas novērtē potenciālos zaudējumus no
nākotnes darbības kā ļoti augstus, un slikti tirgus apstākļi
visticamāk ietekmēs iespējamību, ka saņemsiet pozitīvu
ienesīgumu saistībā ar ieguldījumu.
Ja mēs nevarēsim jums izmaksāt pienākošo daļu un maksājamais
apmērs pēc nodrošinājuma realizācijas nav pietiekams, jūs varat
zaudēt visu ieguldījumu.
Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmākiem tirgus
darbības rezultātiem, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visu savu
ieguldījumu.

Iespējamo darbības rezultātu scenāriji
Ieguldījums 10'000 CHF

2 gadi
0

Stresa scenārijs

Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām
Vidējais ienesīgums katru gadu

-100%

Nelabvēlīgs scenārijs

Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām

8’000

Vidējais ienesīgums katru gadu

-20%

Mērenais scenārijs

Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām

Labvēlīgs scenārijs

Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām

34’000
+240%

Vidējais ienesīgums katru gadu

88’000
+780 %

Vidējais ienesīgums katru gadu

Šajā tabulā atspoguļots, cik daudz naudas jūs varētu atgūt turpmākajos divos gados (ieteicamais turēšanas periods) dažādu scenāriju
gadījumā, pieņemot, ka jūs ieguldāt 10 000 CHF. Norādītie scenāriji demonstrē iespējamos jūsu ieguldījuma darbības rezultātus. Jūs varat
tos salīdzināt ar citu produktu scenārijiem. Norādītie scenāriji ir aplēses par nākotnes darbību, balstoties uz pierādījumiem no pagātnes
rezultātiem par to, kā mainās šo ieguldījumu vērtība un tas nav precīzs rādītājs. Tas, ko saņemsiet, mainīsies atkarībā no tirgus rezultātiem
un tā, cik ilgi paturēsiet ieguldījumu. Stresa scenāriji atspoguļo, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ekstrēmos tirgus apstākļos, un šajā gadījumā
netiek ņemta vērā situācija, kad mēs nevarēsim jums izmaksāt. Atspoguļotie skaitļi ietver visas produkta izmaksas, bet var neietvert visas
izmaksas, kuras jūs maksājat savam padomdevējam vai izplatītājam.
Skaitļi neņem vērā jūsu personīgo nodokļu situāciju, kas var ietekmēt to, cik daudz saņemsiet atpakaļ.

Kas notiks, ja Bitcoin Capital AG nebūs spējīgs izmaksāt?
Ja Emitents nepilda savas saistības, jums var rasties finansiāli zaudējumi. Šos zaudējumus var daļēji kompensēt summas, kas jāizmaksā
jums pēc nodrošinājuma realizācijas. Papildu informāciju, kā rīkoties nemaksāšanas vai bankrota gadījumā, skatīt prospektā.
Nav nevienas kompensācijas vai garantijas shēmas, kas varētu kompensēt visus vai daļu no šiem zaudējumiem.

Izmaksas
Tabula tālāk norāda
Dažādu izmaksu veidu ietekmi uz ieguldījumu atdevi, ko katru gadu jūs varētu iegūt ieteiktā turēšanas perioda beigās.

.

Dažādo izmaksu kategoriju nozīme.

Vienreizējas
izmaksas

Parakstīšanas maksa

0.00 %

Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen,
wenn Sie Ihre Anlage tätigen. [Angegeben sind die
Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.]

Izpirkšanas maksa

0.00 %

Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei
Fälligkeit aus der Anlage aussteigen.

Portfeļa
darījumu izmaksas

0.1 - 0.4%

Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass
wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen
kaufen und verkaufen.

Pārvaldīšanas maksa

2%

Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jedes Jahr
für die Anlageverwaltung abziehen

No darbības
rezultātiem atkarīga
maksa

20 %

Peļņas
procentuālā daļa

0.00 %

Pastāvīgās maksas

Papildu izmaksas

Eine Erfolgsgebühr fällt an, wenn das Portfolio die
High Watermark überschreitet. Die HWM wird
festgelegt.

Bei diesem Produkt gibt es keine
Gewinnbeteiligung.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārvaldīšanas un no darbības rezultātiem atkarīgās maksas jau iekļautas NAV/ tirgus cenā.

Cik ilgi man vajadzētu to paturēt un vai es varu saņemt savu naudu ātrāk?
Ieteicamais ieguldījumu periods 2 gadi
Šim produktam nav obligātais minimālais turēšanas periods. Jūs varat pārdot savu ieguldījumu produktā bez soda naudas jebkurā dienā, kad
SIX Swiss Exchange vai BX Swiss ir atvērts tirdzniecībai. Informāciju par produktu izpirkšanu pēc ieguldītāju izvēles skatīt prospektā.

Kā es varu iesniegt sūdzību?
Ja jūs neesat profesionāls ieguldītājs, jebkādi jautājumi vai sūdzības jāiesniedz savam finanšu padomdevējam vai brokerim.
Ja jūs esat profesionāls ieguldītājs, sūdzības par produktu, Bitcoin Capital AG rīcību un/vai personu , kas konsultē vai pārdod produktu:
(1 ) savu sūdzību varat iesniegt, nosūtot e-pastu Emitentam uz info@ficas.com
(2) savu sūdzību varat nosūtīt rakstveidā Emitentam pa pastu uz Gubelstrasse 24, 6300 Cūga, Šveice.

Cita saistītā informācija
Mums ir jāsniedz papildu dokumentācija, piemēram, produkta jaunākais prospekts, gada un pusgada pārskati. Šie un citi dokumenti un cita
informācija par produktu ir pieejama tiešsaistē www.bitcoincapital.com vai nosūtot Emitentam e-pastu uz info@bitcoincapital.com.
Šie produkti ir biržā tirgoti produkti, kas nav kvalificējami kā kolektīvo ieguldījumu shēmas daļas saskaņā ar Šveices Federālā likuma par
kolektīvo ieguldījumu shēmām (Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes) (CISA) attiecīgajiem noteikumiem atbilstoši
grozījumiem un saskaņā ar to nav licencēti. Līdz ar to uz šiem produktiem neattiecas CISA, kā arī tos neuzrauga Šveices Finanšu tirgus
uzraudzības iestāde (Swiss Financial Market Supervisory Authority) (FINMA). Attiecīgi ieguldītājiem nav priekšrocības, ko sniedz īpašā
ieguldītāju aizsardzība saskaņā ar CISA.
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